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Wie wordt de voorzitter van de nieuwe vereniging?
Op 25 maart zijn de leden van de VvSL en de NVS-NVL akkoord gegaan met de fusie tussen beide
verenigingen. Het Algemeen Bestuur van de nieuwe vereniging zal bestaan uit drie leden van de
NVS-NVL, en drie leden van de VvSL. De VvSL draagt de voorzitter voor.
Wij menen dat een open en transparante kandidaatstelling voor de functie van voorzitter bijdraagt aan
een zuiver benoemingsproces. Wat betreft de andere twee bestuursleden is afgesproken dat die
binnen het huidige bestuur van onze vereniging worden geworven.
Hierbij ontvang je de vacaturetekst voor de voorzitter van het Algemeen Bestuur.
Mocht je zelf interesse hebben in deze functie, dan vragen we je te reageren op deze vacature.
Ook vragen we je geïnteresseerde mensen binnen je eigen, voor deze functie relevante, netwerk te
attenderen op deze functie.
Studiefinanciering in het Hoger Onderwijs: de praktische zaken
Vanwege het coronavirus verloopt de afronding van het examenjaar heel anders dan normaal
gesproken het geval zou zijn. In alle hectiek komt een vervolgstudie aan hogeschool of universiteit
snel in zicht. De aanmelding voor een studie is hoogstwaarschijnlijk al de deur uit. De komende
maanden moet dan nog een aantal praktische zaken worden geregeld. Zoals het aanvragen van een
OV-chipkaart, het activeren van het studenten reisrecht. Of misschien nog een wijziging van een al
aangevraagde lening.
DUO organiseert op donderdag 29 april om 19.30 uur een Webinar voor ouders waarin alle praktische
zaken rondom studiefinanciering worden uitgelegd. Dit Webinar is een vervolg op het goed
gewaardeerde Webinar ‘Studiefinanciering in het Hoger Onderwijs, hoe werkt het’ dat plaatsvond
op 1 oktober (nog steeds te bekijken via deze link).
In de uitzending van ongeveer drie kwartier wordt ingegaan op alle ins en outs rondom
studiefinanciering. Tijdens de uitzending is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan
medewerkers van DUO.
Voor dit Webinar hoeft er niets op de computer geïnstalleerd te worden. Inschrijven met een emailadres is voldoende. Ga naar https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-depraktische-zaken.jsp.
Mocht de bovenstaande link niet werken, kopieer dan de volgende link en plak deze in uw browser:
https://channel.royalcast.com/duo/#!/duo/20210429_1
Nieuwe functionaliteit bij Scholen op de kaart
De indicator Doorstroom naar vervolgonderwijs is nu beschikbaar voor bezoekers van
scholenopdekaart.nl (voorheen Vensters). Dit is de laatste indicator die nog gemaakt moest worden
na de herziening van de website ‘Scholen op de kaart’. Als je niet zelf de beheerder bent van
‘Scholen op de kaart’ attendeer dan de beheerder hierop. Bekijk de indicator in ‘Mijn Scholen op de
kaart’, pas eventueel de toelichting aan en publiceer de indicator.

De Staat van het Onderwijs 2021
Woensdag 14 april heeft de Inspectie van het Onderwijs weer de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’
gepubliceerd. Uiteraard in de versie van 2021 veel aandacht voor de gevolgen van de
Coronapandemie voor het onderwijs. Ook op het punt van kansengelijkheid is er terrein verloren.
Verschillen tussen scholen blijven bestaan en zijn zelfs groter geworden. Al voor de coronacrisis nam
het gebruik van aanvullend onderwijs toe, vaker onder leerlingen en studenten met ouders met een
bovengemiddeld inkomen. Lees het zelf en download de Staat van het Onderwijs 2021.
Op dinsdag 11 mei vindt de online conferentie over de Staat van het Onderwijs plaats. In een
talkshow worden de reacties op de Staat van het Onderwijs 2021 besproken en wordt er dieper
ingegaan op openstaande vraagstukken. Aansluitend vinden er diverse inspiratiesessies plaats.
Schrijf je nu in!
Techniek als veilige keuze
In ScienceGuide van april aandacht voor een onderzoek dat adviesbureau Youngworks deed in
opdracht van het Platform Talent voor Techniek (PTvT) naar de rol van ouders en de invloed die zij
kunnen hebben op het al dan niet kiezen van een technisch profiel door hun kind.
In de gesprekken met de ouders komt regelmatig terug dat de profielkeuze te vroeg komt, dat
kinderen op een te jonge leeftijd moeten vastleggen wat ze in de toekomst gaan doen. Vooral het feit
dat die keuze sommige opleidingen vroegtijdig uitsluit maakt dit keuzemoment voor zowel kinderen
als ouders belangrijk. Dit levert druk en stress op.
In het rapport wordt gesteld dat het begeleiden van ouders belangrijk is, omdat zij een belangrijke rol
in de beeldvorming van jongeren spelen. Op het gebied van techniek kunnen ouders bijvoorbeeld een
rol spelen door te vertellen over hun eigen ervaringen met techniek. Als ze zelf een technisch beroep
hebben, kunnen ze daarover immers meer laten zien dan ouders die dit niet hebben. Ook ouders die
aangeven dat ze regelmatig samen klussen met de kinderen sturen hun kinderen sneller richting de
techniek.
Uit het onderzoek blijkt dat ouders ‘de techniek’ zien als een brede richting, wat de druk op de
profielkeuze kan verlichten. Zo kunnen kinderen nog keuzes maken binnen hun eerste keuze voor
een technisch profiel, wat hen ruimte voor verandering biedt wanneer hun vervolgkeuzes toch niet
bevallen. Daarnaast zien sommige ouders dat de werkgelegenheid in technische sectoren stabiel is of
misschien zelfs gaat groeien, wat ze in het belang van hun kinderen achten. Kortom, kiezen voor
techniek kan ‘veilig’ voelen en dat kan een belangrijk argument zijn. Lees meer.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voortvarend van start
Hoewel het programma zelf nog niet concreet is, wordt er op het ministerie hard gewerkt aan de
regelingen waarmee het geld dat gemoeid is met het Nationaal Programma Onderwijs zo snel
mogelijk naar de scholen gaat. Dit gebeurt enerzijds door nieuwe regelingen in te richten en
anderzijds door bestaande regeling te verlengen. Zo wordt de subsidieregeling Inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s onderwijs verlengd tot en met het eind van dit jaar. Deze regeling werd
bijna een jaar geleden gepubliceerd en in twee tranches uitgevoerd door DUS-I. Scholen en
instellingen kunnen vanaf 15 april 2021 (opnieuw) subsidie aanvragen voor dergelijke programma’s.
De eerste aanvraagperiode duurt tot en met 2 mei 2021. Als hierna nog middelen resteren, wordt er
een tweede aanvraagtijdvak opengesteld van 1 tot en met 13 juni.
Om scholen op weg te helpen bij de keuze voor een programma wordt op 23 april een webinar
georganiseerd door deskundigen van onderzoeksinstituut LEARN!
Lees meer.
Ook de subsidieregeling extra hulp voor de klas wordt verlengd. Tot en met eind 2021 komt er
nogmaals 210 miljoen beschikbaar voor het po, vo en mbo. Ook deze regeling wordt uitgevoerd door
DUS-I. Dit extra geld is bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen

van de corona maatregelen op te vangen door middel van inzet van (extra) personeel. Binnenkort
wordt de regeling gepubliceerd en kan er opnieuw een aanvraag worden ingediend. Lees meer.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een (nieuwe) Regeling aanvullende bekostiging Eindexamen 2021.
Dit financiering is opgebouwd uit 3 componenten:
1. Voor alle scholen een bedrag waarmee ze extra onderwijs en ondersteuning kunnen verzorgen
aan de eindexamenleerlingen.
2. Een bedrag ter compensatie van de extra werkzaamheden i.v.m. het organiseren van een
langer tweede tijdvak en het extra derde tijdvak alsmede het corrigeren van extra
herkansingen.
3. Een bedrag alleen voor de scholen in de regio Noord, omdat een deel van de werkzaamheden
m.b.t. het derde tijdvak daar in de eerste week van de vakantie valt.
Er wordt naar gestreefd dat in ieder geval een deel van dit geld voor de zomervakantie op de scholen
is, maar of dit gaat lukken is nog niet duidelijk. Het bedrag van de tweede component komt sowieso
niet eerder dan dit najaar beschikbaar, omdat immers pas als het derde tijdvak volledig is afgerond en
alle uitslagen bekend zijn, bekeken kan worden hoeveel extra herkansingen er dit jaar gemaakt zijn.
Lees meer.

Ons verenigingstijdschrift DecaZine wordt naar je huisadres gestuurd. Via de VvSL-website kun je
onder MIJN VVSL en na inloggen zelf je gegevens in de ledenadministratie beheren en dus
veranderen. Een nieuw huisadres, een ander e-mailadres, een verandering van school aan ons
doorgeven, het kan allemaal via onze website! En via het contactformulier op de website bereik je
rechtstreeks het bestuur met je vragen, opmerkingen, ideeën, enz.

